
 

387 
 

Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 3, 2022 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Γνώσεις των επαγγελματιών υγείας για τον ιο των ανθρωπίνων 

θηλωμάτων (HPV) και προθυμίας αποδοχής του εμβολιασμού. 

Συστηματική ανασκόπηση 

Άννα Θανασά,1 Ευθυμία Θανασά,1 Ευάγγελος-Έκτορας Γεροκώστας,2 Ευάγγελος Καμαρέτσος,2 

Νικολέτα Κουταλιά,2 Δήμητρα Σταμούλη,2 Λάμπρος Πολύζος,3 Κωνσταντίνα Μπαλάφα,2 

Ευθυμία Αλεξοπούλου,2 Γεωργία Ντέλλα,2 Ελένη Σφονδύλη,2 Ιωάννης Θανασάς2  

1Τμήμα Επιστημών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 
2Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, 3Τμήμα Επιστημών Υγείας, 

Νοσηλευτική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η μόλυνση από τον HPV είναι η πιο κοινή σεξουαλικά μεταδιδόμενη πάθηση και αποτελεί την κύρια αιτία 

του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η αναμφισβήτητη αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ του HPV και του 

καρκίνου του τραχήλου της μήτρας οδήγησε στην απόφαση για τη δημιουργία των HPV προφυλακτικών 

εμβολίων. Οι επαγγελματίες υγείας παίζουν βασικό ρόλο στην παροχή συμβουλών στους γονείς για την 

ανοσοποίηση των παιδιών τους, καθώς θεωρούνται έγκυρες και αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Η επιδίωξη 

της συστηματικής ανασκόπησης ήταν να προσδιορίσει τη γνώση των επαγγελματιών υγείας για τον HPV, την 

ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το εμβόλιο κατά του HPV και την προθυμία τους για την αποδοχή του 

εμβολιασμού. Η συστηματική αναζήτηση των μελετών διεξήχθη από το 2015 μέχρι τον Ιανουάριο του 2022 

στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline/PubMed και GoogleScholar. Στη συστηματική ανασκόπηση 

συμπεριλήφθησαν 10 συγχρονικές μελέτες καλής ποιότητας και συνολικά 6700 συμμετέχοντες, στους οποίους 

χορηγήθηκαν αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια ή προσωπικές συνεντεύξεις στη γλώσσα τους, ώστε να 

μην υπάρχει περιορισμός κατανόησης της γλώσσας. Από τις περισσότερες μελέτες καταδεικνύεται  ότι οι 

επαγγελματίες υγείας παγκοσμίως, αν και παρουσιάζουν σοβαρά κενά γνώσεων σε σημαντικές λεπτομέρειες 

αναφορικά με τον ιό και τον HPV εμβολιασμό, ωστόσο διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης σχετικά με 

την μόλυνση από τον HPV και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει τόσο στην υγεία των γυναικών, όσο 

και στην υγεία των ανδρών. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών υγείας γνώριζαν για την 

ύπαρξη των HPV εμβολίων, αλλά δεν γνώριζαν πολλές λεπτομέρειες για τον τρόπο δράσης των εμβολίων και 

για τα πιθανά οφέλη που σχετίζονται με τον HPV εμβολιασμό.  Η παροχή συμβουλευτικής από τους 

επαγγελματίες υγείας εκτιμάται σήμερα ότι αποτελεί τον ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα συμμόρφωσης 

των ομάδων στόχων με το HPV εμβόλιο. Κατά συνέπεια, θεωρείται πολύ σημαντική η τακτική διερεύνηση 

των επιπέδων γνώσης που σχετίζονται με τον HPV μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και η 

ανάγκη τακτικής επανεκπαίδευσή τους αναφορικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την HPV μόλυνση 

και την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, προκειμένου να βελτιωθεί η ευαισθητοποίησή τους και να ενισχυθεί 

η στάση τους υπέρ του εμβολιασμού κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων 

(Human Papilloma Virus – HPV) είναι ένας 

μικρός DNA ιός που προσβάλλει τα πλακώδη 

επιθήλια. Η μόλυνση από τον HPV είναι η πιο 

κοινή ετεροφυλοφιλική και ομοφυλοφιλική 

σεξουαλικά μεταδιδόμενη πάθηση 

παγκοσμίως [1,2]. Aν και οι περισσότερες HPV 

λοιμώξεις είναι ασυμπτωματικές, παροδικές 

και υποχωρούν αυτόματα εντός περίπου δύο 

ετών μετά την έκθεση στον ιό, εκτιμάται ότι το 

10% – 20% των λοιμώξεων επιμένει και μπορεί 

να οδηγήσει σε διάφορες μορφές διηθητικού 

καρκίνου. Η εμμένουσα λοίμωξη από HPV 

γονότυπους υψηλού κινδύνου εκτιμάται 

σήμερα ότι αποτελεί την αιτία του καρκίνου 

του τραχήλου της μήτρας [3]. Ο παγκόσμιος 

επιπολασμός της HPV λοίμωξης υψηλού 

κινδύνου είναι 10.4%, [4] με τη σεξουαλική 

δραστηριότητα να εκτιμάται ότι επηρεάζει 

σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης των 

γεννητικών οργάνων [5]. Σε αναπτυσσόμενες 

χώρες ο κίνδυνος μόλυνσης από HPV στελέχη 

υψηλού κινδύνου εκτιμάται ότι μπορεί να 

φτάσει το 36.5% [6].  

Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 

περισσότεροι από 170 διαφορετικοί τύποι του 

ιού HPV που προσβάλλουν το 

στρωματοποιημένο επιθήλιο [7]. Οι τύποι HPV 

ανάλογα με τον κίνδυνο ογκογένεσης 

διακρίνονται σε υψηλού κινδύνου και 

χαμηλού κινδύνου. Οι HPV 16 και 18 είναι οι 

πιο συνηθισμένοι γονότυποι που εντοπίζονται 

στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και 

ευθύνονται για περίπου το 70% των 

περιπτώσεων. Αντίθετα, οι τύποι HPV 

χαμηλού κινδύνου, οι συχνότεροι των οποίων 

είναι οι HPV 6 και 11 ανιχνεύονται σε οξυτενή 

κονδυλώματα και σε χαμηλού βαθμού 

τραχηλικές ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις, αλλά 

δεν προκαλούν καρκινογένεση [8]. Η επίμονη 

ιογενής λοίμωξη με γονότυπους HPV υψηλού 

κινδύνου προκαλεί σχεδόν όλους τους 

καρκίνους του τραχήλου της μήτρας (99.7%), 

το 60% των καρκίνων του αιδοίου, το 70% των 

καρκίνων του κόλπου και το 93% των 

καρκίνων του πρωκτού [9,10]. Ο HPV 

ευθύνεται για περισσότερο από το 5% των 

καρκίνων παγκοσμίως, συμπεριλαμ-

βανομένων όλων των καρκίνων του τραχήλου 

της μήτρας και ένα ανησυχητικά αυξανόμενο 

ποσοστό καρκίνων του στοματοφάρυγγα [11]. 

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο 

δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες, 

με περισσότερους από 250000 θανάτους 

ετησίως σε όλο τον κόσμο [12].  

Η διαπίστωση αιτιολογικής συσχέτισης 

μεταξύ του HPV και του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας οδήγησε την 

επιστημονική κοινότητα στην απόφαση για τη 

δημιουργία των HPV προφυλακτικών 

εμβολίων. Τρία εμβόλια είναι διαθέσιμα 
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σήμερα: το διδύναμο εμβόλιο το οποίο 

προστατεύει από τους τύπους 16 και 18, το 

τετραδύναμο από τους τύπους 6, 11, 16 και 18 

και το εννεαδύναμο HPV εμβόλιο που παρέχει 

προστασία από τους τύπους 6, 11, 16, 18, 31, 33, 

45, 52 και 58. Παρά τη μεγάλη διαθεσιμότητα 

των προφυλακτικών HPV εμβολίων τα 

τελευταία 15 χρόνια η εμβολιαστική κάλυψη 

γενικά παραμένει χαμηλή [13]. Σε χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, στις οποίες 

η επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της 

μήτρας είναι μεγάλη εκτιμάται ότι με την 

επίτευξη εμβολιαστικής κάλυψης στο 70% 

περισσότεροι από 4 εκατομμύρια θάνατοι 

γυναικών θα μπορούσαν να αποφευχθούν την 

επόμενη δεκαετία [14]. Παρόμοια, οι νεότερες 

συστάσεις για εμβολιασμό ρουτίνας στον 

ανδρικό πληθυσμό εκτιμάται ότι μπορεί να 

μειώσουν σημαντικά την καρκινογέννεση 

τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες και 

να βοηθήσουν στην επίτευξη της επιθυμητής 

ανοσίας [15]. Σκοπός της παρούσας κριτικής 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η 

καταγραφή παγκοσμίως της γνώσης των 

επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τον HPV 

και την προκαλούμενη από τον ιό μόλυνση, 

καθώς και ο προσδιορισμός της 

ευαισθητοποίησής τους σχετικά με το εμβόλιο 

κατά του HPV και της προθυμίας τους για την 

αποδοχή του εμβολιασμού κατά του καρκίνου 

του τραχήλου της μήτρας.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 

αναφορικά με την ερευνητική υπόθεση της 

μελέτης μας είναι η συστηματική ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας. Η επιδίωξη της μελέτης 

μας ήταν να προσδιορίσει τη γνώση των 

επαγγελματιών υγείας για τον HPV, την 

ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το εμβόλιο 

κατά του ιού και  την προθυμία τους για την 

αποδοχή του HPV εμβολιασμού. 

Συμπεριλήφθηκαν μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 

2021. Η συστηματική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση αποβλέπει στην αναγνώριση, την 

εκτίμηση και την επιλογή των ορθά 

σχεδιασμένων σχετικών με την ερευνητική μας 

υπόθεση μελετών, σύμφωνα με 

προκαθορισμένα και σαφή επιστημονικά 

κριτήρια. Μετά τον καθορισμό του 

ερευνητικού ερωτήματος και την αναζήτηση 

των σχετικών μελετών στη διεθνή 

βιβλιογραφία, τα κριτήρια ένταξης και 

αποκλεισμού των μελετών, το διάγραμμα ροής 

της διαδικασίας αναζήτησης και επιλογής 

μελετών, ο συγκεντρωτικός πίνακας και η 

αξιολόγηση της ποιότητας των επιλεγμένων 

μελετών αποτελούν σε κάθε περίπτωση βήματα 

καθοριστικής και εξέχουσας σημασίας για την 

επιτυχή πραγματοποίηση της συστηματικής 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

 

Περιγραφή στρατηγικής αναζήτησης 

Η αναζήτηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

Medline/PubMed και Google Scholar με λέξεις 

κλειδιά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Επίσης 

η αναζήτηση της βιβλιογραφίας 

πραγματοποιήθηκε και μέσα από επιπλέον 

καταγραφές που είναι σχετικές με το υπό 

διερεύνηση θέμα και οι οποίες προκύπτουν 

από την αναζήτηση σε άλλες πηγές δεδομένων, 
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όπως επικοινωνία με εξειδικευμένους 

επιστήμονες υγείας, πρακτικά συνεδρίων, 

διδακτορικές διατριβές. 

Πίνακας 1. Λέξεις κλειδιά για τη συστηματική 

αναζήτηση μελετών που διερευνούν τη γνώση των 

επαγγελματιών υγείας για τον HPV και την 

προθυμία αποδοχής του HPV εμβολιασμού στις 

βάσεις δεδομένων Medline/PubMed και Google 

Scholar. 

HPV OR Human Papilloma Virus OR Human 
Papilloma Viral infection Epidemiology Study OR 
Descriptive Study   

Knowledge OR Awareness OR Learning Ability OR 
Behaviour OR Attitude Adolescent OR 
Adolescence  

Vaccine OR Vaccination OR HPV Vaccination 
Programme OR Implementation of Vaccination 
Programme OR Attitude Toward to Vaccine OR 
Immunization OR Coverage                                        

 

 

Κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού μελετών 

Η αναζήτηση βασίστηκε στα παρακάτω 

κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού μελετών: 

1. Γλώσσα δημοσίευσης: Έρευνες 

δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα. 

2. Χρονολογία δημοσίευσης: Έρευνες που 

δημοσιεύτηκαν μετά το 2015. 

3. Περιεχόμενο μελέτης: Έρευνες που 

αναλύουν τη σχέση μεταξύ της 

καταγραφής της γνώσης των 

επαγγελματιών υγείας για τον HPV και της 

αποδοχής του HPV εμβολιασμού.  

4. Είδος μελέτης: Συγχρονικές μελέτες, 

μελέτες κοορτής, μελέτες παρατήρησης και 

ποσοτικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί 

σε επιστημονικά περιοδικά και έχουν 

διεξαχθεί σε διάφορες χώρες του κόσμου 

μπορούν να συμπεριληφθούν. Θα 

συμπεριληφθούν μόνο μελέτες στις οποίες 

υπάρχει πρόσβαση στο πλήρες άρθρο.  

5. Δείγμα μελέτης: Το μέγεθος του δείγματος 

των συμπεριλαμβανομένων μελετών θα 

πρέπει να είναι ≥ 50 και να απαρτίζεται 

από επαγγελματίες υγείας, άνδρες και 

γυναίκες.  

6. Έκθεση: Οι συμμετέχοντες στις 

συμπεριλαμβανόμενες μελέτες θα πρέπει 

να απαντούν οι ίδιοι στα ερωτηματολόγια 

ή τις συνεντεύξεις. Μελέτες που τα 

ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 

άλλους, εκτός των συμμετεχόντων στη 

μελέτη  θα αποκλείονται.  

7. Έκβαση: Μελέτες που αποδεικνύουν την 

σχέση (ή την έλλειψη αυτής) μεταξύ της 

γνώσης και της ευαισθητοποίησης για τον 

HPV και της αποδοχής του εμβολιασμού 

θα συμπεριλαμβάνονται στην 

ανασκόπηση. Ιδανικά θα συμπεριληφθούν 

και μελέτες οι οποίες θα προσδιορίζουν 

τους παράγοντες επιρροής και τις 

καλύτερες παρεμβάσεις για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης για το HPV εμβόλιο.  

8. Συμπεριλήφθηκαν μελέτες από τα 

εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά της 

ιατρικής επιστήμης, όλα με κριτές. 

 

Διάγραμμα ροής 

Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων της 

στρατηγικής αναζήτησης έγινε με το 

διάγραμμα ροής (Διάγραμμα 1), στο οποίο 

παρουσιάζεται συνοπτικά η διαδικασία 

αναζήτησης και επιλογής των μελετών [16]. 
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Διάγραμμα 1. Διάγραμμα ροής της διαδικασίας 

αναζήτησης και επιλογής των μελετών που 

συμπεριλαμβάνονται στη συστηματική 

ανασκόπηση [16]. 

 

Επιλογή και παρουσίαση των μελετών 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα 

άρθρα και οι μελέτες που βρέθηκαν σύμφωνα 

με τη σχετική αναζήτηση του θέματος, όπως 

περιγράφεται στη μεθοδολογία. 

 

Αξιολόγηση της ποιότητας των μελετών 

Η αξιολόγηση των μελετών, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 3 έγινε με την κλίμακα 

αξιολόγησης της ποιότητας για συγχρονικές 

μελέτες, όπως ορίζεται από την «Newcastle – 

Ottawa Quality Assessment Scale Case 

Control Studies/Cohort Studies». Αυτή η 

κλίμακα αξιολογεί 8 στοιχεία και χρησιμοποιεί 

ένα σύστημα αστεριών με ανώτατο όριο τα 9 

αστέρια, προκειμένου να αξιολογήσει μη 

τυχαιοποιημένες μελέτες με 3 κριτήρια: την 

επιλογή των ασθενών ή των ομάδων μελέτης (4 

αστέρια), τη συγκρισιμότητα των ομάδων 

μελέτης (2 αστέρια), και τη διαπίστωσή της για 

την έκθεση ή την έκβαση του ενδιαφέροντος 

για την περίπτωση ελέγχου ή μελέτες κοορτής, 

αντίστοιχα (3 αστέρια). Οι μελέτες που 

επιτυγχάνουν βαθμολογία 6 αστέρια ή 

περισσότερα θεωρούνται καλής ποιότητας. Ο 

στόχος της ανωτέρω κλίμακας αξιολόγησης 

είναι να παρέχει έναν εύκολο και αξιόπιστο 

τρόπο αξιολόγησης της σαφήνειας, της 

πληρότητας και της ποιότητας των μη 

τυχαιοποιημένων μελετών που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν σε μια συστηματική 

ανασκόπηση [17]. 



 

392 
 

Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 3, 2022 

Πίνακας 2. Συγκεντρωτικός πίνακας των μελετών που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Ερευνητικές μελέτες που διερευνούν τη σχέση μεταξύ της μελέτης καταγραφής της γνώσης των επαγγελματιών υγείας για τον HPV και της 

αποδοχής του HPV εμβολιασμού   

 

Όνομα 

πρώτου 

συγγραφέα 

 

Έτος 

 

Χώρα 

 

Συμμ

ετέχο

ντες 

 

Είδος 

μελέτης 

 

Προσδιοριστής 

 

Έκβαση 

 

Αποτελέσματα 

Chawla et 

al [20] 

 

2016 Ινδία 590 Συγχρο

νική 

μελέτη 

Ερωτηματολόγι

ο 

αυτoχορηγούμε

νο  επικυρωμένο  

Μόνο το 47 % των συμμετεχόντων συνέστησε στις 

νεαρές γυναίκες να εμβολιαστούν κατά του HPV. 

Το 81% γνώριζε  την ύπαρξη εμβολίων για την 

πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 

Μεγάλες διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των 

διάφορων περιφερειών με τους επαγγελματίες 

υγείας, με τις αστικές περιοχές να δείχνουν 

υψηλότερα ποσοστά (88.3%) γνώσης για το 

εμβόλιο συγκριτικά με τις αγροτικές περιοχές 

(64%). Αν και το 86% των γυναικολόγων γνώριζε 

για τα ονόματα των εμβολίων HPV που 

διατίθενται στην αγορά, μόνο το 27 % του 

παραϊατρικού προσωπικού είχε αυτή τη γνώση. 

Υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των 

ερωτηθέντων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα όσον αφορά την ευαισθητοποίησή τους 

σχετικά με τα εμβόλια HPV. Η έλλειψη ενημέρωσης 

σχετικά με την κύρια αιτία, τους παράγοντες 

κινδύνου και τα συμπτώματα για τον καρκίνο του 

τραχήλου της μήτρας και τον εμβολιασμό HPV 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική (p<0.05) 

στους ερωτηθέντες από την κατηγορία 

παραϊατρικού προσωπικού 

Τα ευρήματα ενισχύουν τη συνεχή ιατρική 

εκπαίδευση των παρόχων υγειονομικής 

περίθαλψης, ιδιαίτερα εκείνων από τον δημόσιο 

τομέα σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του HPV 

για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της 

μήτρας. Η δημόσια εκπαίδευση είναι επίσης 

απαραίτητη για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 

εμβολιασμού κατά του HPV στη χώρα 

McSherry et 

al [27] 

2018 Ιρλανδία 697 Συγχρο

νική 

μελέτη 

Ερωτηματολόγι

ο που 

συμπεριλάμβαν

ε ερωτήσεις 

σχετικές με τη 

Για την HPV λοίμωξη οι γενικοί ιατροί και οι 

νοσηλευτές του ιατρείου απάντησαν σωστά σε 

εννέα και επτά ερωτήσεις, αντίστοιχα (p<0,001). 

Σημαντικά σχετιζόμενες με τις χαμηλές γνώσεις 

σχετικά με την HPV μόλυνση ήταν: το να είσαι 

Υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στη γνώση 

της λοίμωξης από τον HPV και του εμβολιασμό 

μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Με τον 

εντοπισμό παραγόντων που σχετίζονται με την 

ανεπαρκή γνώση και τους τομείς ιδιαίτερης 
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λοίμωξη από τον 

HPV και τον 

εμβολιασμό 

νοσοκόμος/άνδρας γενικός γιατρός, οι λιγότερες 

ώρες εργασίας /εβδομάδα, εργασία στον ιδιωτικό 

τομέα και μη ενασχόληση με γυναικολογικά 

θέματα. Για τον εμβολιασμό κατά του HPV, τόσο οι 

γενικοί ιατροί όσο και οι νοσηλευτές απάντησαν 

σωστά σε μια μέση τιμή έξι ερωτήσεων (p = 0.248). 

Σημαντικά σχετιζόμενες με τις χαμηλές γνώσεις 

εμβολιασμού κατά του HPV ήταν: το αντρικό φύλο 

των νοσηλευτών, γενικός ιατρός, εργασία 

περισσότερα χρόνια στη γενική ιατρική, λιγότερες 

ώρες/εβδομάδα, σε μικρότερο ιατρείο ή σε ιατρείο 

που δεν ειδικεύεται στην υγεία των γυναικών. Έξι 

ερωτήσεις μόλυνσης από τον HPV και επτά 

ερωτήσεις εμβολιασμού κατά του HPV δεν 

απαντήθηκαν σωστά από > ⅓ των επαγγελματιών 

υγείας 

αβεβαιότητας, αυτά τα αποτελέσματα μπορούν 

να ενημερώσουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Sherman et 

al [21] 

2018 Νέα 

Ζηλανδία 

230 Συγχρο

νική 

μελέτη 

Ερωτηματολόγι

ο που 

διερευνούσε 4 

γενικούς τομείς: 

δημογραφικά 

στοιχεία και 

επίπεδο 

εμπειρίας, 

γνώσεις για τον 

HPV και τον 

εμβολιασμό, 

στάσεις 

απέναντι στο 

HPV εμβόλιο 

και 

αυτοαντιλαμβα

νόμενη 

επάρκεια της 

γνώσης για τον 

HPV 

Ο μέσος όρος βαθμολογίας στις ερωτήσεις γενικής 

γνώσης για τον HPV ήταν 13.2/15, με μόνο το 

25.2% των συμμετεχόντων να σημειώνει 100%. Ο 

μέσος όρος βαθμολογίας στις ερωτήσεις γνώσης για 

τη διάγνωση του HPV και το τεστ ίασης ήταν 

7.4/10, με μόνο το 9.1% να βαθμολογείται με 100%. 

Η μέση βαθμολογία στις ερωτήσεις γνώσεων 

σχετικά με το εμβόλιο HPV ήταν 6/ 7 και το 44.3% 

σημείωσε 100%. Μόνο το 63.7% των ερωτηθέντων 

συμφώνησε ότι ήταν επαρκώς ενημερωμένοι για 

τον HPV, αν και το 73.3% συμφώνησε ότι μπορούσε 

να απαντήσει με σιγουριά σε ερωτήσεις σχετικά με 

τον HPV που έθεταν οι ασθενείς. Οι 

πολυπαραγοντικές αναλύσεις αποκάλυψαν ότι η 

γνώση σε κάθε τομέα προέβλεπε εμπιστοσύνη στην 

απάντηση σε ερωτήσεις ασθενών. Επιπλέον, ο 

αριθμός των ετών από την εκπαίδευση προέβλεπε 

τόσο τη γνώση του HPV, όσο και τη γνώση σχετικά 

με τις διαδικασίες διάγνωσης και θεραπείας 

Αν και το συνολικό επίπεδο γνώσεων ήταν 

επαρκές, υπήρχαν σημαντικά κενά στη γνώση, 

ιδιαίτερα σχετικά με τον ρόλο του τεστ HPV στο 

Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού 

Ελέγχου του Τραχήλου της Μήτρας της Νέας 

Ζηλανδίας. Απαιτείται περισσότερη εκπαίδευση 

για να διασφαλιστεί ότι η παραπληροφόρηση και 

το στίγμα δεν προκύπτουν ακούσια από τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επαγγελματιών 

υγείας και του κοινού 
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Pereira et al 

[18] 

2019 Βραζιλία 196 Συγχρο

νική 

μελέτη 

Ερωτηματολόγι

ο 31 ερωτήσεων 

σχετικά με τον 

HPV και την 

κλινική σημασία 

του 

εμβολιασμού το 

οποίο 

συμπληρώθηκε 

με τη μορφή 

συνεντεύξεων 

Οι γιατροί είχαν αυξημένη γνώση μόνο σχετικά με 

τη δήλωση «ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 

είναι μία από τις κύριες αιτίες καρκίνου στις 

γυναίκες», με αναλογία 0.88 (0.80; 0.97) και 

p<0.001. Όσον αφορά την κλινική σημασία του 

εμβολίου HPV λήφθηκε ένα χαμηλό ποσοστό 

σωστών απαντήσεων για όλες τις ερωτήσεις και δεν 

βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

επαγγελματικών ομάδων 

Η αποδοχή και η γνώση του HPV και του 

εμβολίου ήταν παρόμοια μεταξύ των 

επαγγελματιών υγείας, με κενά γνώσης σε 

ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ 

καπνίσματος και καρκίνου του τραχήλου της 

μήτρας και συγκεκριμένες κλινικές γνώσεις 

Sherman et 

al [19] 

2020 Μεγάλη 

Βρετανία 

634 Συγχρο

νική 

μελέτη 

Ερωτηματολόγι

ο σχεδιασμένο 

για την μέτρηση 

της γενικής 

γνώσης σχετικά 

με τον  HPV. 

Εξέταση γνώσης 

σχετικά με την 

διάγνωση και 

την θεραπεία 

του HPV και της 

γνώσης σχετικά 

με το εμβόλιο 

HPV. Επίσης 

εξέταζε τις 

στάσεις για το 

εμβόλιο HPV 

και την  

αυτοαντιλαμβα

νόμενη 

επάρκεια 

γνώσης 

Οι συμμετέχοντες είχαν γενικά καλή κατανόηση 

του HPV και του εμβολιασμού, αλλά υπήρχαν κενά 

στη λεπτομερή γνώση των διαδικασιών τεστ HPV. 

Υπήρχαν κάποια κενά στη γνώση σχετικά με τα 

επακόλουθα του HPV στην υγεία των ανδρών. Το 

διάστημα από την τελευταία επαγγελματική 

εκπαίδευση για τον HPV συσχετίστηκε με τα κενά 

στην γνώση σχετικά με την διάγνωση, την 

θεραπεία και το εμβόλιο. Επιπλέον, οι νοσηλευτές 

και οι γιατροί σε κλινικές κολποσκόπησης είχαν 

πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν 

υψηλότερη γνώση σε όλους τους τομείς σε σχέση με 

άλλους ρόλους. Συνολικά, το 76.2% των 

συμμετεχόντων ένιωσαν επαρκώς ενημερωμένοι 

για τον HPV και το 35.6% έκανε προτάσεις για 

βελτιώσεις στην εκπαίδευση, πολλοί από τους 

οποίους ζήτησαν πρόσθετη συχνότητα και θέματα 

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι απαιτείται 

πρόσθετη εκπαίδευση για να διασφαλιστεί ότι οι 

επαγγελματίες υγείας είναι εξοπλισμένοι για να 

αντιμετωπίσουν το μεταβαλλόμενο τοπίο του 

προσυμπτωματικού ελέγχου και του 

εμβολιασμού για τον HPV στο Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Trucchi et 

al [24] 

2020 Ιταλία 1410 Συγχρο

νική 

μελέτη 

Ανώνυμα 

ερωτηματολόγια 

που 

απευθύνονται σε 

εργαζόμενους 

Η συνολική διάμεση βαθμολογία γνώσης και 

στάσης ήταν 69.2% (25–75, p = 61.5–84.6) και 5 (25–

75, p = 4–5), αντίστοιχα. Τόσο οι γνώσεις όσο και οι 

στάσεις διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ 

των γιατρών και των λοιπών επαγγελμάτων 

Αν και οι εργαζόμενοι στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης έδειξαν γενικά θετική 

στάση ως προς τη συνάφεια του υγειονομικού 

βάρους του HPV και των εργαλείων πρόληψης, η 

αποδεδειγμένη γνώση ήταν σε μεγάλο βαθμό 
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στον τομέα της 

υγείας 

υγείας. Η διάμεση βαθμολογία τάσης πριν και μετά 

την εκπαιδευτική παρέμβαση ήταν σταθερή και 

υψηλή, στο 10 (25–75, p = 9–10). Οι παράγοντες 

πρόβλεψης των στατιστικά σημαντικά υψηλών 

βαθμολογιών γνώσης είναι να είναι γιατρός, 

γενικός ιατρός ή παιδίατρος, να παρακολουθεί 

μαθήματα/συνέδρια και να συμβουλεύεται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και την 

επιστημονική βιβλιογραφία για τη λήψη 

πληροφοριών σχετικά με το εμβόλιο HPV. Η 

ιδιότητα του ιατρού και η συμβουλευτική 

επιστημονικής βιβλιογραφίας για τη λήψη 

πληροφοριών σχετικά με το εμβόλιο HPV 

βρέθηκαν επίσης ως προγνωστικοί παράγοντες 

στατιστικά σημαντικά διαφορετικών βαθμολογιών 

στάσης μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη 

υποβέλτιστη, ιδιαίτερα αυτή που έδειξαν τα 

διάφορα επαγγέλματα υγείας. Τα  αποτελέσματα 

επιτρέπουν την επισήμανση των κενών γνώσης 

και, κατά συνέπεια, τη βελτίωση της παροχής 

συμβουλών στους στόχους του εμβολίου HPV 

Xenaki et al 

[23] 

2020 Ελλάδα 750 Συγχρο

νική 

μελέτη 

Ερωτηματολόγι

ο 31 ερωτήσεων 

σχετικά με τις 

γνώσεις, τη 

στάση και τη 

συμπεριφορά 

εκπαιδευτών και 

επαγγελματιών 

υγείας για την 

πρόληψη του 

HPV 

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 26.4% είχε 

άριστη γνώση, το 44.7% είχε καλή, το 23.6% είχε 

μέτρια, το 4.7% είχε κακή γνώση και το 4.7% είχε 

πολύ κακό επίπεδο συνολικής γνώσης. 

Συγκεκριμένα, οι ιατροί διαφορετικών 

ειδικοτήτων είχαν 80.3% και οι εκπαιδευτικοί 

65.3% άριστο επίπεδο γνώσεων, αντίστοιχα. 

Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν υψηλό βαθμό 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρόληψη και την 

τήρηση του ετήσιου τεστ Παπανικολάου (65.8%) 

και της γυναικολογικής εξέτασης. Παρά τη θετική 

ανταπόκριση (94.1%) όσον αφορά τον εμβολιασμό 

αγοριών και κοριτσιών, καθώς και τις πληροφορίες 

για τον εμβολιασμό κατά του HPV, πολλοί 

συμμετέχοντες δεν εμβολιάστηκαν οι ίδιοι (74.8%), 

ούτε και τα παιδιά τους (19.7%) 

Η παρούσα μελέτη έδειξε καλό επίπεδο γνώσεων 

για την πρόληψη του HPV ανεξαρτήτως 

επαγγέλματος και χαρακτηρίζεται από υψηλό 

βαθμό επίγνωσης της χρησιμότητας της 

πρόληψης στην τήρηση του ετήσιου τεστ 

Παπανικολάου και της γυναικολογικής 

εξέτασης. Η μελέτη δείχνει την ανάγκη για 

περισσότερα εργαστήρια ενημέρωσης για 

επαγγελματίες υγείας, επειδή οι γιατροί και οι 

μαίες είχαν υψηλά επίπεδα γνώσεων, αλλά όχι 

άριστα όπως αναμενόταν και απαιτούνταν λόγω 

επαγγέλματος που σχετίζεται με την υγεία. 

Yu et al [22] 2020 Κίνα 1249 Συγχρο

νική 

μελέτη 

Ερωτηματολόγι

ο 41 ερωτήσεων 

σχεδιασμένο με 

βάση 

ερωτηματολόγια 

που είχαν 

Το επίπεδο γνώσης του HPV βρέθηκε χαμηλό, αλλά 

περισσότερο από το 80% των συμμετεχόντων θα 

ήθελε να δεχτεί το εμβόλιο HPV. Το ιατρικό 

προσωπικό είχε μεγαλύτερη προθυμία να συστήσει 

το εμβόλιο HPV από τους φοιτητές επαγγελμάτων 

υγείας (OR= 4.696, CI: 2.698-8.175), η οποία μπορεί 

Η έλλειψη γνώσης δεν είναι κύριος παράγοντας 

που επηρεάζει την προθυμία εμβολιασμού, αλλά 

χρειάζεται να αυξηθεί το επίπεδο γνώσης σχετικά 

με τον HPV. Όταν το επίπεδο γνώσης είναι 

υψηλό, η εκπαίδευση και το κατά κεφαλήν 

εισόδημα του νοικοκυριού δεν είναι σημαντικοί 
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δημοσιευτεί στο 

παρελθόν. Το 

κύριο 

περιεχόμενο των 

συνεντεύξεων 

περιελάμβανε: 

(1) 

Χαρακτηριστικά

, (2) Γνώσεις για 

τον HPV και τον 

εμβολιασμό, (3) 

Λόγοι 

προθυμίας ή 

απροθυμίας 

εμβολιασμού 

και αποδεκτό 

κόστος, (4) 

Παράγοντες που 

σχετίζονται με 

την προθυμία να 

προωθηθεί ο 

εμβολιασμός 

να σχετίζεται με την εργασιακή εμπειρία και την 

αποδοχή της τιμής του εμβολίου, αλλά όχι με το 

επίπεδο γνώσεων 

παράγοντες επιρροής της προθυμίας για 

εμβολιασμό. Η τιμή των εμβολίων επηρεάζει 

σημαντικά την προθυμία για εμβολιασμό. Η 

συμπερίληψη του εμβολίου HPV στο εθνικό 

πρόγραμμα εμβολιασμού θα μπορούσε να 

βοηθήσει στην άμβλυνση των ανησυχιών του 

κοινού σχετικά με το εμβόλιο για να αλλάξει η 

παρούσα κατάσταση 

Ebu et al 

[25] 

2021 Γκάνα 318 Συγχρο

νική 

μελέτη 

Ερωτηματολόγι

ο με στοιχεία 

προσαρμοσμένα 

από 

προηγούμενες 

μελέτες, για τον 

προσδιορισμό 

της γνώσης του 

καρκίνου του 

τραχήλου της 

μήτρας και της 

συμπεριφοράς  

προσυμπτωματι

κού ελέγχου του 

καρκίνου του 

τραχήλου της 

μήτρας των 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 41.5% των 

συμμετεχόντων είχε υψηλά επίπεδα γνώσης 

σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για καρκίνο 

του τραχήλου της μήτρας και το 17.6% των 

συμμετεχόντων είχε λάβει τουλάχιστον μία δόση 

του εμβολίου HPV. Οι λόγοι για τη λήψη του 

εμβολιασμού κατά του HPV περιλάμβαναν 

συμβουλές από συνάδελφο (12.9%) και αντιληπτή 

απειλή για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 

(11.7%). Από τους 262 ερωτηθέντες που δεν είχαν 

εμβολιαστεί, το 24.45% συμφώνησε απόλυτα και το 

28% συμφώνησε με τη δήλωση ότι υπήρχαν 

περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον 

εμβολιασμό κατά του HPV. Επίσης, υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της 

ηλικίας (p = 0.001), της οικογενειακής κατάστασης 

(p=0.005), του ολοκληρωμένου επιπέδου 

Αυτή η μελέτη έδειξε κενά στη γνώση σχετικά με 

τους παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του 

τραχήλου της μήτρας και τη στάση απέναντι στον 

εμβολιασμό κατά του HPV, υποδεικνύοντας την 

ανάγκη για στοχευμένα μέτρα για τη βελτίωση 

των γνώσεων και των στάσεων. Επίσης, στα μέτρα 

για την αύξηση της αποδοχής του εμβολιασμού 

κατά του HPV μεταξύ των νοσηλευτών και των 

μαιών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 

κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά τους 
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νοσηλευτριών 

και μαιών στην 

Γκάνα 

εκπαίδευσης (p=0.001) και της διάρκειας εργασίας 

στο το νοσοκομείο (p=0.038)  

Chowdhury 

et al [26] 

2022 Μπαγκλα

ντές  

626 Συγχρο

νική 

μελέτη 

Ερωτηματολόγι

ο επικυρωμένο 

και δομημένο 

που αποτελείται 

από τέσσερις 

εκτενείς τομείς: 

κοινωνικο-

δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, 

γνώσεις για τον 

HPV, στάση και 

πρακτικές 

σχετικά με τον 

εμβολιασμό 

Τα πρότυπα γνώσης και πρακτικής έδειξαν πολύ 

κακά αποτελέσματα, όπου το 43.29% των 

συμμετεχόντων έδειξε καλή γνώση και μόνο το 

11.82% μετέφερε καλές πρακτικές. Ωστόσο, η στάση 

απέναντι στον εμβολιασμό κατά του HPV 

αποκαλύφθηκε υψηλή (75.88%). Οι γυναίκες 

συμμετέχουσες έδειξαν περισσότερες θετικές 

στάσεις από τους άνδρες 

Οι επαγγελματίες υγείας διαδραματίζουν ζωτικό 

ρόλο στην αύξηση της γνώσης του κοινού σχετικά 

με τον HPV και την ευαισθητοποίηση σχετικά με 

τα προγράμματα HPV εμβολιασμού. Η παροχή 

ιατρικής εκπαίδευσης για τον HPV πρέπει να 

αποτελέσει προτεραιότητα και οι τρέχουσες 

τεχνικές εκπαίδευσης να επαναξιολογηθούν. 

Έτσι, με αυτή τη στρατηγική μπορεί να 

αναμένεται βελτίωση της εθνικής πολιτικής 

εμβολιασμού 
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Πίνακας 3. Πίνακας αξιολόγησης της ποιότητας των μελετών με βάση την κλίμακα αξιολόγησης Newcastle – Ottawa για συγχρονικές 

μελέτες. 

 

Αξιολόγηση συγχρονικών μελετών που διερευνούν τη σχέση μεταξύ της μελέτης καταγραφής της γνώσης των επαγγελματιών υγείας για τον 

HPV και της αποδοχής του HPV εμβολιασμού  

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Chawla et al, 2016 * * * * * * * * * 9 Χαμηλή πιθανότητα προκατάληψης 

McSherry et al, 2018 * * *  * * * *  7 Χαμηλή πιθανότητα προκατάληψης 

Sherman et al, 2018 * *  * * * *  * 7 Χαμηλή πιθανότητα προκατάληψης 

Pereira et al, 2019 * * * * *  * * * 8 Χαμηλή πιθανότητα προκατάληψης 

Sherman et al, 2020 * *  * * * *  * 7 Χαμηλή πιθανότητα προκατάληψης 

Trucchi et al, 2020 * * *  *  * *  6 Μεσαία πιθανότητα προκατάληψης 

Xenaki et al, 2020 * * * * * * * * * 9 Χαμηλή πιθανότητα προκατάληψης 

Yu et al, 2020 * * *  * * *  * 7 Χαμηλή πιθανότητα προκατάληψης 

Ebu et al, 2021 * * *  *  * *  6 Μεσαία πιθανότητα προκατάληψης 

Chowdhury et al, 2022 * *  * * *  * * 7 Χαμηλή πιθανότητα προκατάληψης 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Από τις 60 μελέτες που προέκυψαν από 

τη συστηματική διαδικτυακή αναζήτηση 

χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά, 

μεμονωμένες ή σε συνδυασμό, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 1 επιλέχθηκαν 10 μελέτες για 

συμπερίληψη στην παρούσα συστηματική 

ανασκόπηση. Από τις 10 συμπεριλαμ-

βανόμενες μελέτες οι οποίες αξιολογήθηκαν με 

την κλίμακα αξιολόγησης Newcastle – Ottawa 

(πίνακας 3), οι 8 μελέτες βαθμολογήθηκαν με 

βαθμό 7 – 9 και χαρακτηρίστηκαν ως μελέτες 

χαμηλής πιθανότητας προκατάληψης, ενώ οι 2 

από τις 10 μελέτες βαθμολογήθηκαν με βαθμό 

6 και χαρακτηρίστηκαν ως μελέτες μεσαίας 

πιθανότητας προκατάληψης. Όλες οι μελέτες 

θεωρήθηκαν καλής ποιότητας και κρίθηκαν 

ικανές να συμπεριληφθούν στην κριτική 

συστηματική ανασκόπηση.  

Συνολικά οι συμπεριλαμβανόμενες στη 

συστηματική ανασκόπηση μελέτες 

περιελάμβαναν 6700 συμμετέχοντες οι οποίοι 

ήταν επαγγελματίες υγείας με πολλές 

διαφορετικές ιδιότητες. Επίσης, και οι 10 

μελέτες εξέταζαν το επίπεδο γνώσεων σχετικά 

με τον HPV και το επίπεδο προθυμίας 

αποδοχής του εμβολιασμού των 

επαγγελματιών υγείας σε διαφορετικές χώρες 

του κόσμου. Οι χώρες στις οποίες διεξήχθησαν 

οι συμπεριλαμβανόμενες στη συστηματική 

ανασκόπηση μελέτες ήταν χώρες υψηλού, 

μεσαίου και χαμηλού βιοτικού επιπέδου, 

αποτελώντας έτσι αντιπροσωπευτικό δείγμα 

των επαγγελματιών υγείας σε διαφορετικά 

υγειονομικά συστήματα παγκοσμίως. Το 

σύνολο των συμπεριλαμβανομένων μελετών 

ήταν συγχρονικές μελέτες στις οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν αυτοσυμπληρούμενα 

ερωτηματολόγια ή προσωπικές συνεντεύξεις 

στην γλώσσα των συμμετεχόντων, ώστε να μην 

υπάρχει περιορισμός κατανόησης της 

γλώσσας. 

Στις περισσότερες μελέτες φαίνεται ότι 

οι επαγγελματίες υγείας παγκοσμίως, αν και 

παρουσιάζουν σοβαρά κενά γνώσεων σε 

σημαντικές λεπτομέρειες αναφορικά με τον ιό 

και τον HPV εμβολιασμό, ωστόσο διέθεταν 

ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης σχετικά με την 

μόλυνση από τον HPV και τις επιπτώσεις που 

αυτή μπορεί να έχει τόσο στην υγεία των 

γυναικών, όσο και στην υγεία των ανδρών. 

Επίσης, από τις περισσότερες μελέτες 

προκύπτει ότι παγκοσμίως το μεγαλύτερο 

ποσοστό των επαγγελματιών υγείας είχαν 

γνώση της ύπαρξης του εμβολίου κατά του 

HPV, αλλά δεν γνώριζαν πολλές λεπτομέρειες 

σχετικά με τον τρόπο δράσης των εμβολίων 

και τα πιθανά οφέλη που σχετίζονται με τον 

HPV εμβολιασμό.  

Σημαντικό αποτέλεσμα της παρούσας 

ερευνητικής μελέτης ήταν η διαπίστωση ότι οι 

επαγγελματίες υγείας, ιδιαίτερα εκείνοι που 

αφορούν σε χαμηλού εισοδήματος χώρες 

παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά προθυμίας να 

συστήσουν το εμβόλιο κατά του HPV σε νεαρές 

γυναίκες και κορίτσια. Παρόλα αυτά όμως, 

διαπιστώνεται ότι μετά από την ολοκλήρωση 

κάποιας εκπαιδευτικής διαδικασίας – 

παρέμβασης κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι 

επαγγελματίες υγείας φαίνεται ότι 

μεταβάλλουν την στάση τους και είναι 

περισσότερο πρόθυμοι να συστήσουν το 

εμβόλιο στους ασθενείς τους [20, 25, 26]. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει την ανάγκη 

τακτικής επανεκπαίδευσης των 

επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τους 
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κινδύνους που απορρέουν από την HPV 

μόλυνση και την αναγκαιότητα του 

εμβολιασμού κατά του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας.  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Αρκετές μελέτες, προερχόμενες κυρίως 

από τις ανεπτυγμένες χώρες έχουν δείξει ότι το 

επίπεδο γνώσης για τον HPV, τα εμβόλια και 

η αποδοχή των προφυλακτικών HPV 

εμβολίων μεταξύ των παρόχων υγειονομικής 

περίθαλψης ποικίλλει από χαμηλή έως υψηλή. 

Οι επαγγελματίες υγείας τόσο στις 

ανεπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες 

χώρες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα 

προγράμματα ανοσοποίησης, ιδιαίτερα 

εκείνων που αφορούν σε παιδικές ασθένειες, 

καθώς συνηθίζεται να πρωτοστατούν στη 

χορήγηση των προφυλακτικών εμβολίων και 

να συμβάλλουν σημαντικά στην εκπαίδευση 

υγείας του γενικού πληθυσμού. Εκτιμάται 

σήμερα ότι η επιτυχία ενός προγράμματος 

ανοσοποίησης κατά του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τη γνώση, τη στάση και τη 

συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας 

απέναντι στον HPV, τη μόλυνση που 

προκαλείται από τον ιό και τα προφυλακτικά 

HPV εμβόλια. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

της παρούσας μελέτης φαίνεται ότι 

παγκοσμίως η γνώση των επαγγελματιών 

υγείας για τον HPV βρίσκεται σε αρκετά 

υψηλό επίπεδο. Εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο 

το 60%–80% των συμμετεχόντων επιδεικνύουν 

υψηλό έως πολύ υψηλό επίπεδο γνώσης 

σχετικά με την HPV μόλυνση. Παρόλα αυτά 

όμως, διάφοροι παράγοντες είναι δυνατό να 

επηρεάζουν το επίπεδο γνώσης των 

επαγγελματιών υγείας. Στις μισές από τις 

συμπεριλαμβανόμενες στη συστηματική 

ανασκόπηση μελέτες φαίνεται ότι το επίπεδο 

γνώσης –  ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

ύπαρξη υψηλού κινδύνου ογκογονικών HPV 

τύπων παρατηρήθηκε σημαντικά 

διαφοροποιημένο μεταξύ των επαγγελματιών 

υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων 

[19,20,21,24,27]. Πιο συγκεκριμένα, οι γενικοί 

ιατροί, οι γυναικολόγοι, οι παιδίατροι και οι 

εργαζόμενοι σε μαιευτικές νοσηλευτικές 

μονάδες (μαίες, νοσηλεύτριες) έδειξαν 

υψηλότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 

υψηλού κινδύνου HPV γονότυπους σε 

σύγκριση με το υπόλοιπο παραϊατρικό 

προσωπικό, του οποίου τα σχετικά ποσοστά 

γνώσης και ευαισθητοποίησης ήταν πολύ 

χαμηλά. 

Επίσης, σημαντικές ήταν οι διαφορές 

που παρατηρήθηκαν στο επίπεδο γνώσης 

σχετικά με τον HPV και τον προφυλακτικό 

εμβολιασμό ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας 

που εργάζονταν σε περιφερειακά και αστικά 

υγειονομικά κέντρα. Οι επαγγελματίες υγείας 

των αστικών κέντρων παρουσίασαν 

υψηλότερο επίπεδο γνώσης σε σχέση με τους 

συναδέλφους τους που εργάζονταν σε 

υγειονομικά κέντρα στις αγροτικές περιοχές 

[20,27]. Επιπλέον, ο McSherry και συν. 

διαπίστωσαν ότι το αντρικό φύλο, ιδιαίτερα 

στους νοσηλευτές και τους γενικούς ιατρούς 

και οι λιγότερες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα 

ή η εργασία σε μικρότερα υγειονομικά κέντρα 

αποτελούν συμπληρωματικούς παράγοντες 

που συμβάλλουν στη διαμόρφωση χαμηλού 

επιπέδου γνώσης για τον HPV και τον 

εμβολιασμό [27]. Παρόμοια είναι και τα 
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συμπεράσματα της μελέτης του Sherman και 

συν. οι οποίοι επιπλέον έδειξαν ότι το 

διάστημα από την τελευταία επαγγελματική 

εκπαίδευση για τον HPV συσχετίστηκε με κενά 

στη γνώση αναφορικά με τη διάγνωση, τη 

θεραπεία και τα HPV εμβόλια [19]. Το 2020 ο 

Trucchi και συν. επιβεβαίωσαν τα 

προηγούμενα συμπεράσματα και ανέδειξαν 

επίσης ότι οι επαγγελματίες υγείας που 

παρακολουθούσαν τακτικά επιμορφωτικά 

προγράμματα – σεμινάρια σχετικά με τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των εμβολίων ή είχαν 

ευκολότερη πρόσβαση στη λήψη 

πληροφοριών σχετικά με τον HPV και τα 

εμβόλια είχαν υψηλότερο επίπεδο γνώσης για 

την HPV μόλυνση, τις επιπτώσεις που αυτή 

μπορεί να έχει στην ανθρώπινη υγεία και τα 

πιθανά οφέλη του HPV εμβολιασμού, 

ανεξάρτητα από την ειδικότητα – ιδιότητά 

τους [24].  

Στην παρούσα μελέτη επίσης 

διερευνήθηκε η στάση των συμμετεχόντων 

απέναντι στον HPV εμβολιασμό και η 

προθυμία τους να εμβολιαστούν ή να 

προτείνουν το εμβόλιο σε άλλους. Στις 

περισσότερες μελέτες φαίνεται ότι παρά το 

γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

συμμετεχόντων είχαν μέτριο έως υψηλό 

επίπεδο γνώσης σχετικά με τον HPV, ωστόσο 

το επίπεδο γνώσης αναφορικά με τα 

χαρακτηριστικά και τις φαρμακολογικές 

ιδιότητες του εμβολίου ήταν σχετικά χαμηλό. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να 

παρουσιάζουν αδυναμία δέσμευσης 

συμμετοχής στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και 

σύστασης του εμβολίου στον πληθυσμό. Πιο 

συγκεκριμένα, το 2016 ο Chawla και συν. 

έδειξαν ότι μόνο το 47% των συμμετεχόντων 

θα πρότεινε τον HPV εμβολιασμό σε νεαρές 

γυναίκες, παρόλο που το 81% γνώριζε την 

ύπαρξη εμβολίων για την πρόληψη του 

καρκίνου του τραχήλου της μήτρας [20]. 

Μεταγενέστερα το 2019, ο Pereira και συν. 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο 

γνώσης αναφορικά με την κλινική σημασία 

του HPV εμβολίου διαπιστώθηκε χαμηλό και 

επίσης δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των επαγγελματικών ομάδων που 

συμμετείχαν στην έρευνα [18]. Αντίθετα, 

πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το ιατρικό 

προσωπικό είχε μεγαλύτερη προθυμία να 

συστήσει το HPV εμβόλιο σε σχέση με τους 

φοιτητές επαγγελμάτων υγείας. Αυτό μπορεί 

να σχετίζεται με τη μεγαλύτερη εργασιακή 

εμπειρία και την ευκολότερη αποδοχή του 

κόστους του εμβολίου από τους επαγγελματίες 

υγείας και όχι με το επίπεδο γνώσεων σχετικά 

με τον HPV και τον εμβολιασμό. Πάντως, το 

υψηλό επίπεδο γνώσης φαίνεται να επηρεάζει 

θετικά την προθυμία για εμβολιασμό, 

ανεξάρτητα από την εκπαίδευση και το κατά 

κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας [22].  

Επίσης, ο Ebu και συν. αναλύοντας τους 

λόγους τήρησης αρνητικής στάσης απέναντι 

στον εμβολιασμό διαπίστωσαν ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μη εμβολιασμένων 

συμμετεχόντων συμφώνησε με τη δήλωση ότι 

υπήρχαν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά 

με τον εμβολιασμό κατά του HPV. Επίσης, 

στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της ηλικίας, της 

οικογενειακής κατάστασης, του επιπέδου 

εκπαίδευσης και της διάρκειας εργασίας σε 

υγειονομική μονάδα με την αποδοχή του HPV 

εμβολιασμού [25]. Αντίθετα, στη μελέτη της 

Xenaki και συν. διαπιστώθηκε ότι, παρά τη 

θετική ανταπόκριση των συμμετεχόντων στον 

εμβολιασμό αγοριών και κοριτσιών και το 
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καλό επίπεδο γνώσης σχετικά με τα εμβόλια 

κατά του HPV, πολλοί συμμετέχοντες δεν 

εμβολιάστηκαν οι ίδιοι, ούτε και τα παιδιά 

τους. Αυτό πιθανότατα αποδόθηκε στο 

γεγονός ότι αντιστάθμιζαν τη χαμηλή 

αυτοδιάθεση να εμβολιαστούν με τον υψηλό 

βαθμό ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

τήρηση του ετήσιου προληπτικού ελέγχου με 

τεστ Παπανικολάου και γυναικολογική 

εξέταση [23]. Με πολλές μελέτες διαπιστώθηκε 

ότι η έλλειψη ενημέρωσης των συμμετεχόντων 

σχετικά με την κύρια αιτία, τους παράγοντες 

κινδύνου και τα συμπτώματα του καρκίνου 

του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τον 

βασικότερο λόγο του χαμηλού ποσοστού 

συμμετοχής των επαγγελματιών υγείας, 

ιδιαίτερα εκείνων που ανήκαν στο 

παραϊατρικό προσωπικό, σε εμβολιαστικά 

προγράμματα ή σύστασης του HPV εμβολίου 

[20,23,25,26]. 

Μια σημαντική διαπίστωση της 

παρούσας μελέτης είναι ότι οι επαγγελματίες 

υγείας είχαν σχετικά καλή αυτογνωσία 

αναφορικά με το επίπεδο γνώσης για τον HPV 

και τον εμβολιασμό. Συγκεκριμένα στην 

έρευνα του Sherman και συν. το 2018, 

διαπιστώθηκε ότι το 63.7% των συμμετεχόντων 

συμφώνησε ότι ήταν επαρκώς ενημερωμένοι 

για τον HPV και το 73.3% συμφώνησε ότι 

μπορούσε να απαντήσει με σιγουριά σε 

ερωτήσεις των ασθενών σχετικά με τον HPV 

[21]. Παρόλα αυτά οι περισσότερες έρευνες 

έδειξαν ότι, όταν οι συμμετέχοντες κατά τη 

διάρκεια της έρευνας λάμβαναν κάποια 

μορφή εκπαίδευσης ένιωθαν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση σχετικά με τις γνώσεις τους για 

τον HPV και τον εμβολιασμό. Σε 

μεταγενέστερη μελέτη το 2020 ο Sherman και 

συν. διαπίστωσαν ότι το 76.2% των 

συμμετεχόντων ένιωθαν επαρκώς 

ενημερωμένοι για τον HPV και ότι το 35.6% 

έκανε προτάσεις για βελτιώσεις στην 

εκπαίδευση [19]. 

Τα αποτελέσματα της παρούσης 

έρευνας υποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση 

σχετικά με τον HPV και ιδιαίτερα με τη χρήση 

του τεστ HPV στο πρόγραμμα 

προσυμπτωματικού ελέγχου είναι απαραίτητη 

για την αντιμετώπιση ορισμένων 

ανησυχητικών κενών στο επίπεδο γνώσης των 

επαγγελματιών υγείας. Η ανάγκη για 

εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας 

ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι πάνω 

από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στις 

συμπεριλαμβανόμενες στη συστηματική 

ανασκόπηση μελέτες δεν συμφώνησαν ότι 

ένιωθαν επαρκώς ενημερωμένοι για τον HPV. 

Προτάσεις για εκπαίδευση των επαγγελματιών 

υγείας έγιναν από ορισμένους από τους 

συμμετέχοντες. Μια πολλά υποσχόμενη 

πρόταση που έγινε από νοσηλευτές του 

Ηνωμένου Βασιλείου ήταν η διαδικτυακή 

εκπαίδευση [28]. Η διαδικτυακή εκπαίδευση 

εκτιμάται ότι θα παρείχε έναν χαμηλού 

κόστους τρόπο ενημέρωσης των αλλαγών στα 

προγράμματα και τις κατευθυντήριες οδηγίες 

του HPV εμβολιασμού ή/και του 

προσυμπτωματικού ελέγχου, σε μια μορφή 

που θα ήταν εύκολα προσβάσιμη και θα 

απαιτούσε σχετικά λίγο χρόνο δέσμευσης για 

την πραγματοποίησή της.  

Επίσης, στα σημαντικά αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας συμπεριλαμβάνεται και 

το γεγονός ότι η γνώση για τη μόλυνση και τη 

μετάδοση του HPV ήταν χειρότερη μεταξύ των 

φοιτητών επαγγελμάτων υγείας σε σύγκριση 

με το ιατρικό προσωπικό. Δεν μπορεί να 
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αγνοηθεί ότι σημαντικό ποσοστό του ιατρικού 

προσωπικού και μεγαλύτερο ποσοστό των 

φοιτητών των επαγγελμάτων υγείας αγνοούν 

βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

μετάδοσης του HPV. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

έντονη υπενθύμιση της έλλειψης εκπαίδευσης 

σχετικά με τον HPV στις αναπτυσσόμενες και 

ανεπτυγμένες χώρες και συνιστά επιτακτική 

την ανάγκη διαμόρφωσης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για τη βελτίωση του 

γνωστικού επιπέδου της κοινότητας και των 

επαγγελματιών υγείας. Πρόσφατη μελέτη 

προερχόμενη από τη Σουηδία έδειξε ότι το 

68.3% των ασθενών προτιμούν να λαμβάνουν 

προληπτικές γνώσεις για τον HPV από 

γιατρούς και επαγγελματίες υγείας, γεγονός το 

οποίο μπορεί να αποτελέσει μια μέθοδο που 

βοηθά στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 

παγκοσμίως [29]. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Αυτή η ανασκόπηση υπόκειται σε 

ορισμένους περιορισμούς. Αρχικά πρέπει να 

αναφερθεί ότι υπάρχουν μελέτες από 

ερευνητικές ομάδες δημοσιευμένες σε άλλη 

γλώσσα εκτός της αγγλικής, με αποτέλεσμα το 

δημοσιευμένο υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

ενδεχομένως να υποεκπροσωπήθηκε. Επίσης, 

είναι πιθανό ορισμένες μελέτες να διερευνούν 

το επίπεδο της γνώσης των επαγγελματιών 

υγείας για τον HPV, αλλά να μην κατέγραψαν 

τις υπόλοιπες συνιστάμενες – λέξεις κλειδιά 

και να μη συμπεριλήφθηκαν στις υπό ανάλυση 

μελέτες, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν πληρούσαν 

όλα τα κριτήρια. Τέλος, πιστεύουμε ότι ο 

σχεδιασμός που ακολουθήθηκε σε αυτή την 

ανασκόπηση έχει καταγράψει τη διαθέσιμη 

βιβλιογραφία.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Οι επαγγελματίες υγείας παίζουν 

βασικό ρόλο στην παροχή συμβουλών στους 

γονείς για την ανοσοποίηση των παιδιών τους, 

καθώς θεωρούνται έγκυρες και αξιόπιστες 

πηγές πληροφόρησης. Η παροχή 

συμβουλευτικής από τους επαγγελματίες 

υγείας εκτιμάται σήμερα ότι αποτελεί τον 

ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα 

συμμόρφωσης των ομάδων στόχων με το HPV 

εμβόλιο. Κατά συνέπεια, θεωρείται πολύ 

σημαντική η τακτική συστηματική διερεύνηση 

των επιπέδων γνώσης που σχετίζονται με τον 

HPV μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της 

υγείας, προκειμένου να βελτιωθεί η 

ευαισθητοποίησή τους και να ενισχυθεί η 

στάση τους υπέρ του εμβολιασμού κατά του 

καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.  

Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να 

αισθάνονται προετοιμασμένοι να 

υποστηρίζουν το ρόλο τους, να συστήνουν το 

εμβόλιο και να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες 

των ασθενών τους για τον HPV. 

Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι οι 

επαγγελματίες υγείας πρέπει να έχουν 

πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές 

πληροφόρησης, όπως σεμινάρια, συνέδρια, 

επιστημονική βιβλιογραφία, τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος που 

συμβάλλουν σημαντικά στη αύξηση του 

γνωστικού επιπέδου για τον HPV και τον 

εμβολισμό. Αναφορικά με τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης για τον HPV, προηγούμενες 

μελέτες έδειξαν ότι η συνεχής ιατρική 
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διαδικτυακή εκπαίδευση στο πλαίσιο του 

προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο 

του τραχήλου της μήτρας έχει ευνοϊκά 

αποτελέσματα, ιδιαίτερα στην αύξηση του 

επιπέδου γνώσης και στην ενίσχυση 

υιοθέτησης κλινικών κατευθυντήριων 

οδηγιών. 
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ABSTRACT 

HPV infection is the most common sexually transmitted disease and is the leading cause of cervical cancer. The 

unequivocal causal link between HPV and cervical cancer led to the decision to develop HPV prophylactic 

vaccines. Health professionals play a key role in advising parents on their children's immunity, as they are 

considered a credible and reliable source of information. The purpose of the systematic review was to identify 

knowledge of HPV health professionals, their awareness of the HPV vaccine, and their willingness to accept the 

vaccine. The systematic search of the studies was carried out from 2015 to January 2022 in the online database 

Medline/PubMed and GoogleScholar. The systematic review included 10 good quality synchronous studies and 

a total of 6700 participants, who were given self-administered questionnaires or personal interviews in their 

language, so that there is no restriction on language comprehension. Most studies show that health professionals 

worldwide, although experiencing severe knowledge gaps in important details regarding virus and HPV 

vaccination, still have a good level of knowledge about HPV infection and the effects it can have on both in 

women's health as well as in men's health. Also, the majority of health professionals were aware of the existence 

of HPV vaccines, but did not know many details about how vaccines work and the potential benefits associated 

with HPV vaccination. Counseling by health professionals is currently considered to be the strongest predictor 

of target group compliance with the HPV vaccine. It is therefore important to regularly investigate HPV-related 

knowledge levels among health care workers and the need for regular retraining on the risks of HPV infection 

and the need for vaccination in order to improve raise their awareness and strengthen their stance in favor of 

the cervical cancer vaccine. 
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